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Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì: 

“Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 

hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021” có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp 

hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình 

thường; đồng thời giao “Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. 

Tại Tờ trình số 98/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về 

tuổi nghỉ hưu đã giải trình báo cáo Chính phủ về vấn đề này:  

“Khi sửa đổi Bộ luật Lao động, việc thay đổi tiêu chí xác định nghỉ hưu ở 

tuổi thấp hơn từ “làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên” thành “làm 

việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn” là để phù hợp với tinh 

thần cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 

của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương (bãi 

bỏ một số khoản phụ cấp). Như đã phân tích tại điểm 2 Mục III nêu trên, hiện nay 

việc quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang được quy 

định tại nhiều văn bản với tên gọi không thống nhất, được ban hành để thực hiện 

các chính sách cụ thể như ưu đãi, thu hút đầu tư; giảm nghèo; thu hút lao động;... 

và thường theo giai đoạn nhất định. 

Do vậy, để đảm bảo sự thống nhất, thuận lợi trong thực hiện, đề nghị Chính 

phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều 

kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để áp dụng chính sách nghỉ hưu ở tuổi thấp 

hơn trên cơ sở kế thừa các quy định địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên 

hiện hành đang thực hiện.” 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo Thông tư ban hành 

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên cơ sở kế thừa 



các quy định hiện hành về các địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT 

ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc). Trân trọng đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, 

có ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư (dự thảo kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 04 tháng 12 năm 2020 để kịp thời tổng hợp, hướng dẫn thi hành. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, BHXH. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan 



DANH SÁCH CƠ QUAN GỬI LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH 

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

 

1. Bộ Nội vụ 

2. Bộ Tài chính 

3. Ủy ban Dân tộc 

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

5. UBND tỉnh Hà Giang 

6. UBND tỉnh Cao Bằng 

7. UBND tỉnh Bắc Kạn 

8. UBND tỉnh Lào Cai 

9. UBND tỉnh Điện Biên 

10. UBND tỉnh Lai Châu 

11. UBND tỉnh Sơn La 

12. UBND tỉnh Yên Bái 

13. UBND tỉnh Lạng Sơn 

14. UBND tỉnh Quảng Ninh 

15. UBND tỉnh Thanh Hóa 

16. UBND tỉnh Nghệ An 

17. UBND tỉnh Quảng Trị 

18. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế 

19. UBND tỉnh Quảng Nam 

20. UBND tỉnh Kon Tum 

21. UBND tỉnh Gia Lai 

22. UBND tỉnh Đắk Lắk 

23. UBND tỉnh Đắk Nông 

24. UBND tỉnh Lâm Đồng 

25. UBND tỉnh Bình Phước 

26. UBND tỉnh Kiên Giang  

27. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương 

28. Cục An toàn lao động. 

29. Cục Bảo trợ xã hội 

30. Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo 
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